
 

 

CONVOCATÒRIA D’AJUDA A PROJECTES DE COOPERACIÓ 

SANITÀRIA DE LA FUNDACIÓ DE PROTECCIÓ SOCIAL 

“ANTONIUS MUSA” 

 

1.- PRESENTACIÓ 

L’any 2019 es va constituir la Fundació de Protecció Social “Antonius Musa”, amb funció d’ajudar i 
col·laborar en aquelles activitats dirigides a produir una millora en la formació, col·laboració y 
subvenció de tot el personal sanitari, col·legiat al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT). 

Entre les funcions d’aquesta Fundació s’inclouen la concessió de premis, beques i ajuts destinats a 
la realització d’estades de col•laboració de metges en projectes de cooperació i la destinació 
d’ajudes.  

És voluntat de la Fundació la de convocar una ajuda econòmica per a PROJECTES DE COOPERACIÓ 
SANITÀRIA, amb la intenció de què aquesta sigui de caràcter anual i obert a tots i totes els metges 
col·legiats al COMT. 

 

2.- OBJECTE 

L’ajuda atorgada per la Fundació de Protecció Social “Antonius Musa” anirà destinada a Projectes i 
Activitats de Cooperació Sanitària, que es prevegi dur a terme i finalitzar durant l’any en curs al 
publicar aquesta convocatòria, en països en vies de desenvolupament i que, es farà efectiva un cop 
es demostri que s’han assolit els objectius fixats. 

Per obtenir l’ajut, caldrà haver estat seleccionat i haver acreditat l’assoliment dels objectius fixats al 
projecte presentat. 

La Fundació té pressupostat un màxim de dos mil cinc-cents euros (2.500 €) que serà objecte de 
repartiment entre els diversos projectes seleccionats; quantitat a la que caldrà practicar les 
retencions fiscals oportunes. 

 

3.- BASES 

I. Candidats: podran optar a aquesta ajuda qualsevol membre col·legiat del COMT. 

 
II. Sol·licituds: les sol·licituds es presentaran en els impresos facilitats per la pròpia Fundació. 



 

 

Cada sol·licitud caldrà acompanyar-la amb els documents següents: 
a. Descripció del projecte objecte de la sol·licitud. Caldrà descriure el projecte en totes 

les seves circumstàncies, principalment les referències a l’existència d’una contrapart 

local, a la població beneficiada, a la no discriminació per gènere, religió, cultura, raça 

ni ideologia, i al seu possible impacte mediambiental. 

b. Determinació de la durada del projecte amb data d’inici i fi previstes. 

c. Establir un calendari que permeti a la Fundació avaluar l’evolució del projecte i el 

compliment dels objectius establerts. 

d. Caldrà justificar la viabilitat del projecte, econòmicament i jurídicament, així com la 

infraestructura necessària per desenvolupar-lo. 

e. Presentació d’un pressupost desglossat del projecte, incloent-hi, si és el cas, les 

partides de personal, desplaçaments, material necessari i l’aportació de la contrapart 

local. 

f. Notificació expressa de les ajudes, de qualsevol tipus, rebudes o previstes per part 

d’altres entitats públiques o privades. 

g. La Fundació podrà demanar altres informacions i documentacions que consideri 

oportú, per avaluar el/els projecte/s presentat/s, incloent-hi la defensa del projecte en 

una sessió del patronat. 

 
III. Terminis de presentació 

 
Les sol·licituds s’hauran de presentar entre el dia 1 de febrer fins al dia 30 d’octubre de l’any 
en curs a les oficines del COMT. 
 

IV. Avaluació i Resolució del projecte 

 
a. Un cop rebudes les sol·licituds, la Fundació traslladarà les mateixes a la Secció de 

metges cooperants del COMT per a que avaluïn la concordança de cada proposta a 

les Bases d’aquesta convocatòria i emetrà informe no vinculant de cada sol·licitud a 

la Fundació. 

 
b. La Fundació escoltades les recomanacions fetes a l’informe de la Secció de metges 

cooperants del COMT, prendrà la decisió definitiva sobre quin/s dels projectes és/són 

premiat/s amb l’ajuda acordada. 

 
c. Els criteris d’avaluació del projecte es basaran en: 

 
i. l’interès objectiu del projecte en quant a repercussió o interès col·lectiu. 

ii. la incidència en la salut de la població beneficiada prevista. 

iii. la no discriminació per cap motiu, en el territori on s’implantarà. 



 

 

iv. en l’existència d’una contrapart local implicada en el projecte. 

v. continuïtat i sostenibilitat del projecte en el temps. 

vi. la valoració de la capacitat del sol·licitant de portar a terme el projecte. 

 
d. Es valorarà igualment que les propostes: 

 
i. siguin projectes per als que l’ajut atorgat, sigui considerat un suport per la seva 

consecució, evitant una relació de dependència econòmica que podria 

comprometre la continuïtat del projecte en el qual s’incardina. 

ii. es desenvolupin directament pels sol·licitants de l’ajuda, en el sentit que sigui el 

sol·licitant i no un tercer, qui dui a terme totalment o en gran part el projecte. 

iii. impliquin a més d’un metge col·legiat al COMT  

 
e. La Fundació es reserva la entrega de la totalitat del pressupost a un únic projecte dels 

admesos a valoració o el repartir-lo entre qualsevol nombre de propostes de projectes 

admesos. 

 
f. La Fundació farà comunicació pública de tots aquells Projectes que consideri 

mereixedors de rebre l’ajut i la quantitat corresponent a cada un d’ells. 

 
g. Un cop finalitzat el Projecte o assolits els objectius acordats a la sol·licitud, es farà 

entrega, a la data i moment que aquesta convocatòria estableix, de les quantitats 

acordades. 

 
h. La Fundació es reserva el dret de retirar la concessió de l’ajut quan no es compleixin 

els objectius fixats a la sol·licitud. 

 
i. Contra la decisió de la Fundació no es podrà interposar cap tipus de recurs. 

 
 

V. Condicions finals 

 
Per a la efectiva entrega de l’ajut, les persones premiades hauran de presentar una  Memòria 
al final del projecte, en què es justifiqui l’efectivitat del projecte, tant des del punt de vista de 
les finalitats proposades i aconseguides, com des del punt de vista econòmic. 
 
La Memòria final del projecte, en el qual s’inclourà la memòria d’activitats i la justificació 
econòmica, hauran de presentar-se dins del termini dels 3 mesos següents a la data de la 
seva finalització. 
 
Respecte al punt de vista econòmic: 
 



 

 

- S’han de presentar els pressupostos degudament justificats, complerts i clars, i 
correctament elaborats. Les despeses fixades han de estar en relació a les necessitats de les 
activitats previstes. 
- El pressupost ha d’expressar-se en €, és a dir, es pot presentar amb la moneda del país, però 
indicant la seva equivalència en euros. 
- La justificació es farà mitjançant els impresos facilitats per la pròpia Fundació. 
 
 

VI. Pagaments dels ajuts 

 
El pagament dels ajuts atorgats als projectes de cooperació sanitària es realitzarà en un únic 
pagament mitjançant una transferència bancària al número de compte especificat pel 
beneficiari. 

 
VII. Anul·lació i Reintegrament 

 
En cas de error o falsedat en qualsevol dels apartats de la sol·licitud, o en cas d’incompliment 
de les Bases d’aquesta convocatòria i/o de les Obligacions dels Beneficiaris, la Fundació 
requerirà al sol·licitant o beneficiari aclariment i/o reparació de l’incompliment, error o 
falsedat en un termini de 15 dies. 
 
En cas de que l’incompliment, error o falsedat no siguin esmenades, o que el 
beneficiari/sol·licitant no respongui al requeriment de la Fundació, aquesta podrà decidir, de 
forma unilateral, anul·lar l’adjudicació de l’ajuda concedida i exigir-ne la devolució de les 
quantitats que ja haguessin sigut transferides, sens perjudici de reclamar danys i perjudicis. 
 

VIII. Altres. 

 
La participació en el concurs per l’ajuda a Projectes de Cooperació Sanitària pressuposa 
l’acceptació d’aquestes bases. 
 
 

4.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 
Una vegada atorgats els ajuts, són obligacions dels beneficiaris: 
 

I. Comunicar per escrit en el termini màxim d’un mes, des de la recepció de la notificació 

d’haver estat seleccionat, la data d’inici dels projectes/programes. 

 
II. Acreditar la realització de l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajut i complir, en el seu 

cas, els requisits i condicions que determinen la concessió. 

 
III. L’ajuda s’haurà de destinar totalment al finançament del projecte presentat, sense 

possibilitat de ser destinat a un altre destí, sense l’autorització de la Fundació. 



 

 

 
IV. Justificar les despeses fetes en base a l’aplicació de l’ajut rebut. 

 
V. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i a les de control financer vinculades al projecte 

que es considerin necessàries per part de la Fundació. 

 
VI. Facilitar tota la informació requerida per la Fundació. 

 
VII. Fer constar en els materials de difusió i publicitat de l’activitat la frase “Amb el suport de la 

Fundació de Protecció Social “Antonius Musa”” i el logotip de la Fundació. 

 
VIII. Quan l’adjudicatari de l’ajut hagi de modificar de forma significativa el projecte un cop hagi 

estat aprovat l’ajut, bé sigui perquè no aconsegueixi el conjunt del finançament previst o per 

altres raons objectives, s'haurà d'adreçar a la Fundació per a proposar el replantejament del 

projecte o la seva suspensió, i en aquest darrer cas renunciarà a la subvenció o bé la 

reintegrarà, si ja l’ha rebuda. 

 
IX. Comunicar a la Fundació, amb acreditació documental a l’efecte, l’obtenció d’altres 

subvencions, ajuts o recursos que financin les activitats subvencionades, amb anterioritat a 

la finalització del termini de justificació. 

 
X. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits establerts en aquestes Bases. 

 
La participació en el concurs per l’ajuda a Projectes de Cooperació Sanitària pressuposa l’acceptació 
d’aquestes obligacions. 
 
5.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Les dades personals dels participants seran tractades per la Fundació de Protecció Social “Antonius 
Musa” amb la finalitat de gestionar la participació en la Convocatòria per a la concessió d’ajuts a 
projectes de cooperació sanitària i de remetre comunicacions per mitjans electrònics, o altres, 
relacionades. 
Aquestes dades no seran cedides a tercers sense prèvia autorització del seu titular o per disposició 
legal i es conservaran durant el termini de tres anys des de la data de la presentació dels treballs. Els 
titulars de les dades poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al 
tractament de les dades davant de la Fundació de Protecció Social “Antonius Musa” Via de l’Imperi 
Romà 11 bis, 43003, Tarragona, per correu postal. 


